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ROzPOČET MěSTA NA ROK 2013

Na  základě plnění dohody o  narovnání 
mezi městem a  bývalým provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury máme 
připravenu splátku 15 mil. Kč. 
Mezi další největší investiční akce pro 
následující rok patří opět dotační projekty 
spolufinancované z  OPŽP, a  to zateplení MŠ 
Elišky Krásnohorské a  MŠ Roháčova, na  které 
je připraveno 5 mil. Kč, a  dokončení zateplení 
DPS Sadová (3,4 mil. Kč). V  roce 2013 bude 
rovněž pokračovat rekonstrukce muzea 
spolufinancovaná z  Regionálního operačního 
programu Severovýchod. V rozpočtu města jsou 
na tuto akci připraveny 3 mil. Kč.
Na  obnovu vodovodu v  ulici Hradecká máme 
připraveno 2,7 mil. Kč. Rekonstrukci této 
komunikace bude hradit Královéhradecký kraj. 
Tato investiční akce navazuje na v letošním roce 
uskutečněnou obnovu vodovodu a rekonstrukci 
komunikace v ulici Dukelská. 
Dále počítáme i  se zahájením opravy fasády 
na budově gymnázia za 2 mil. Kč a MŠ Dvořákova 
za  1,5 mil. Kč, na  pokračování rekonstrukce ZŠ 
Schulzovy sady (objekt ZŠ Legionářská) máme 
vyhrazeno 2,5 mil. Kč. V  rozpočtu města je 
připraven i  1 mil. Kč na  zahájení rekonstrukce 
mostu J. Palacha.
Výše uvedené plánované finanční akce jsou 
součástí tabulky vpravo - čísla jsou v  tis. 
Kč. Schválený rozpočet je zveřejněn také 
v nezkárcené podobě na webu města.

Vedení města

Úprava ordinačních hodin dětské 
pohotovosti
Po dohodě s dětskými lékaři a zástupci vedení 
města bude z důvodu minimálního využívání 
a  tedy neefektivnosti dětské lékařské poho-
tovsti (DLP) v Městské nemocnici Dvůr Králové 
nad Labem ve všední den její provoz omezen. 
DLP bude od 01.01.2013 provozována takto: 
sobota, neděle, svátek: 08:00–20:00 hod. 
V nutných případech je možno využít dětskou 
pohotovost Oblastní nemocnice Trutnov či 
záchrannou službu. 

Od 01.01.2013 budou úřední hodiny (hodiny 
pro veřejnost) jednotné pro celý městský úřad 
včetně registru vozidel (SATOS), a to:
pondělí a středa: 08:00–17:00 hod.,
úterý, čtvrtek, pátek: 08:00–11:30 hod.
Jednání na  jednotlivých pracovištích mimo 
úřední hodiny budou možná v rámci provozní 
doby úřadu po předchozí domluvě.

Služby Czech point
Ověřené výstupy z  informačního systému 
veřejné správy Czech Point jsou poskytovány 
na recepci úřadu v rámci provozní doby úřadu:
pondělí–čtvrtek: 06:30–18:00 hod., 
pátek: 06:30–17:00 hod.,
Služby Czech pointu kromě konverze 
poskytuje i  informační centrum během své 
otvírací doby ve všední den:
pondělí–pátek: 08:00–17:00 hod.

Služby pokladny
Na pokladně vás obslouží v tuto dobu:
pondělí, středa 07:30–16:30 hod.,
úterý, čtvrtek 07:30–14:45 hod.,
pátek 07:30–13:15 hod.
Službu pokladny pro veřejnost mimo tyto 
hodiny nabízí recepce MěÚ v rámci provozní 
doby úřadu.

Úřední hodiny městského úřadu 
v roce 2013

hLAVNí zDROJE PŔíJMŮ (v tis. Kč): 
Daňové příjmy 203 066,00
Nedaňové příjmy 43 713,68
Kapitálové příjmy 11 100,00

z toho:
• Příjmy z prodeje pozemků 4 100,00
• Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 7 000,00

Transfery a dotace 19 660,10
Příjmy celkem 277 539,78

hLAVNí VÝDAJE (v tis. Kč): 
Běžné výdaje 218 557,61
 z toho: 

• Opravy a udržování 17 212,50
• Neinvestiční příspěvky zřízeným  

příspěvkovým organizacím 74 943,48
• Ostatní běžné výdaje 126 401,63

Kapitálové výdaje 58 872,00
z toho hlavní investiční akce:
• ČOV Dvůr Králové nad Labem  

vč. PD pro zadání VZ a realizaci 19 000,00
• Zateplení MŠ E. Krásnohorské  

a Roháčova ul.1. et apa 5 000,00
• Zateplení DPS Sadová 3 400,00
• Rekonstrukce muzea 3 000,00
• Rek. vodovodu Hradecká ul. 2 700,00

Ostatní kapitálové výdaje 25 772,00
Výdaje celkem 277 429,61
 
Financování (rozpočtový přebytek) -110,17

Největší finanční prostředky města budou v  příštím roce směřovat do  vodohospodářské infrastruktury. 
V  současné době je akceptovaná žádost do  Operačního programu životního prostředí (OPŽP) o  dotaci 
na budování nové čistírny odpadních vod (ČOV). Schválení žádosti očekáváme v první polovině roku. Celkové 
náklady jsou cca 200 mil. Kč a zahrnují vedle nové ČOV i rekonstrukci části hlavních kanalizačních sběračů. 
Jako spoluúčast města na realizaci projektu je tak připraveno 15 mil. Kč, další 4 mil. Kč jsou na zpracování 
realizační projektové dokumentace. 
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ČESTNÉ uzNÁNí PRO DŮM ŽOFIE 
Pečovatelská služba Města 
Dvůr Králové nad Labem 
získala Čestné uznání 
za poskytování sociální 
služby azylový dům - 
Dům Žofie. Cenu kvality 
sociální péče vyhlásila 
již po sedmé redakce 
Ošetřovatelské péče spolu 
s Národní radou kvality 
České republiky. Cena 
je určena pro nejlepší 
poskytovatele sociálních 
služeb.
Ocenění sociální služby azylový dům – Dům Žofie 
bylo pro nás velkým překvapením již vzhledem 
k  jejímu mládí – službu poskytujeme necelé 
dva roky. O  to více si ho vážíme. Porotu zaujal 
především způsob přístupu k lidem bez domova 
a  způsob pomoci. Rovněž je zaujalo prostředí, 
které nabízí důstojný start do nového života.
Chtěla bych tímto poděkovat především ve-
doucímu této služby PhDr.  Petru Prokopovi, 

který službu vede od jejího vzniku a svým mi-
mořádným přístupem jí vtisknul nesmazatel-
nou stopu. Organizace si lepšího odborníka 
v  této oblasti nemohla přát. Jak nedávno na-
psal: „Opravdu nikdy nevíme, jakou kartu si vy-
táhneme…“ K uživatelům – obyvatelům Domu 
Žofie přistupuje s  obrovskou úctou, pokorou 
a nebývalou profesionalitou. Ti, kterým pomá-
há, mu jeho přístup oplácejí respektem a důvě-
rou, což je v těchto službách jev ne zcela běžný.
Další velké poděkování patří našemu zřizovateli. 
Bez něho bychom dnes neměli Dům Žofie. Jistě mi 
dá čtenář za pravdu, že sebelepší myšlenka nemá 
příliš naděje na úspěch, pokud není podpořena 
finančně. Je zde na místě opětovně připomenout, 
že naše město je v  rámci Královéhradeckého 
kraje zatím jediným městem, které azylový dům 
na své náklady zřídilo a umožnilo tak poskytnout 
naději těm, kteří se ocitli na ulici.
Věřím, že i  nadále bude naše služba účinně 
pomáhat těm, kteří nás budou potřebovat.

Bc. Hauke Marcela
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové n. L. 

Web města Dvůr Králové nad Labem získal spe-
ciální cenu redakce časopisu Veřejná správa (vy-
dává ministerstvo vnitra) a odboru tisku a public 
relation (OTPR). Toto ocenění patří realizačnímu 
týmu v  čele s  Karlem Břízou a  Tomášem Vlkem, 
kteří strukturu webu www.dvurkralove.cz vymýš-
leli a postupně naplňovali obsah. Podoba webu 
však není konečná, realizační tým si uvědomuje 
nedostatky webu a  zaměří se na  ně. Jisté zjed-
nodušení při hledání informací na webu již brzy 
zajistí například interaktivní turistická mapa – více 
v článku na str. 5.

Jak jsme již informovali dříve, Dvůr Králové 
nad Labem se umístil na  druhém místě 
v Královehradeckém kraji v průzkumu přívětivosti 
podnikatelského prostředí zvaném Město pro 
byznys. Nyní jsou již i známy výsledky celostátní – 
zde Dvůr Králové poskočil na 18. místo. 
Dobrou zprávou také je, že náš kraj je nejlepší 
místem pro život dle unikátního srovnávacího 
průzkumu Místo pro život 2012. Tento projekt 
vyhodnocuje životní podmínky v  jednotlivých 
krajích a  snaží se upozorňovat na  nejlepší 
regiony České republiky.  O  rok dříve skončil 
Královéhradecký kraj na druhém místě.

hodnocení města a kraje ve srov-
návacích průzkumech

Odborná cena pro web města

Vedení města Dvůr Králové nad Labem 
stanovilo předběžné termíny zastupitelstva 
města (ZM) na  rok 2013. Plánovaná jsou na: 
7. března, 6. června, 5. září a  5. prosinec 2013. 
O čase a místě konání ZM budou občané včas 
informováni obvyklým způsobem.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

zasedání zastupitelstva v roce 2013

Odbor školství, kultury a sociálních věcí Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem upozorňuje 
zákonné zástupce budoucích prvňáčků, že 
v měsíci únoru se uskuteční v základních školách 
ve Dvoře Králové zápisy dětí do prvních ročníků 
základních škol na školní rok 2013/2014. 
Termíny: 
– středa 13. února 2013 od 12:00  do 18:00 hod.,
– čtvrtek 14. února 2013 od 12:00  do 16:00 hod.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období 
od 01.09.2006 do 31.08.2007 a dětí, které měly 
v  předešlém školním roce odloženou povinnou 
školní docházku.

Do  prvního ročníku základní školy mohou být 
zapsány, v  souladu s  § 36 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
i děti narozené od 01.09.2007 do 30.06.2008, po-
kud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech 
dětí narozených v  tomto období je podmínkou 
přijetí doporučující vyjádření školského poraden-
ského zařízení, navíc u dětí narozených v období 
od 01.01.2008 do 30.06.2008 je nutno zároveň do-
ložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o  odklad 
povinné školní docházky dítěte, musí řediteli 
školy podat písemnou žádost, doloženou do-
poručujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa.
K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem
a  předložit rodný list dítěte a  občanský průkaz 
zákonného zástupce. 

Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

zápisy děti do prvních tříd 
základních škol

MěSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LAbEM VYhLAŠuJE VÝběROVÉ ŘízENí:

specializovaného pracovníka na odbor informatiky
Nabízíme: zařazení do 9. nebo 10. platové třídy, pracovní poměr na dobu neurčitou
Požadováno: ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru informatiky, systémová správa HW (desktop, 
tiskárny, LAN) včetně podpůrného SW, systémová správa serverů na platformě MS Windows
Vítáno: systémová správu virtualizační infrastruktury VMware vSphere včetně zálohování Veeam 
B&R, zkušenosti s konfigurací aktivních prvků LAN, SAN
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.01.2013. Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Informace o této pracovní pozici najdete na webu města www.dvurkralove.cz/radnice.

Valná hromada společnosti 
MěSTSKÉ VODOVODY A KANALIzACE 
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LAbEM, S. R. O. 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
jednatel společnosti

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického směru, případně středoškolské 

vzdělání vyvážené minimálně desetiletou praxí v oboru vodovody a kanalizace
• zkušenosti s řízením zaměstnanců
• znalost legislativy ve vodním hospodářství (zákon č. 274/2001 Sb. – o vodovodech 

a kanalizacích a příslušných vyhlášek a nařízení)
Výhodou je splnění kvalifikace odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací 
dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb.
Písemné přihlášky zasílejte do středy 21.01.2013 na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad 
Labem, Valná hromada společnosti městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.
Termín nástupu: nejlépe od 04.02.2013. Doplňující informace najdete na úřední desce.

na obsazení funkce 
odborného referenta odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) 

Platová třída: 9.–10. platová třída dle vzdělání a praxe
Požadavky pro vznik pracovního poměru: 
– ukončené vzdělání:

1. vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu ve  studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo,

2. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo,
3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví 

nebo,
4. střední vzdělání s maturitní zkouškou a zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování 

a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
– organizační schopnosti, technické myšlení, komunikativnost, schopnost rozhodování, práce s  PC, 

výkonnost, 
– řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo,
– praxe v oblasti veřejné správy nebo ve stavebnictví vítány.

Lhůta pro podání přihlášky: do 11.01.2013.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru na dobu určitou je ihned nebo podle dohody. 
Podrobnosti sdělí: vedoucí odboru VVS Ing.  Martin Rudolf nebo Jaroslava Kirschová, personální 
a mzdové oddělení, tel. 499 318 242. Výběrové řízení je zveřejněno na úřední desce fyzické i webové.

MěSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LAbEM hLEDÁ
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V  říjnu loňského roku instalovalo město 
v  Schulzových sadech venkovní fitness stroj, 
na nějž získalo od Nadace správného životního 
stylu ve  spolupráci se společností COLMEX, 
s. r. o., finanční podporu. Hned následující 
měsíc se město zúčastnilo fotosoutěže o další 
cvičební stroj zdarma dle vlastního výběru. 
Hodnotící komise ocenila nejvýše naše vtipné, 
milé, spontánní a  energické pojetí fotografií 
s venkovním fitness strojem, a tak se můžeme 
těšit na  jarní rozšíření dvorského venkovního 
fitness parku o další stroj. Velký dík patří všem, 
kteří se na tvorbě fotografií do soutěže podíleli.

Muzeum pod novou střechou
Ještě před vánočními svátky předala firma Lestav, 
spol. s  r. o., zrekonstruovanou střechu na budově 
městského muzea. Vzhledem k neodborným zása-
hům při poslední rekonstrukci v roce 1974 si stře-
cha nyní v rámci projektu „Rekonstrukce muzea – 
nová expozice pro turisty a návštěvníky města“ vy-
žádala zásadní zákroky. Během podzimu také pro-
běhla veřejná zakázka na zhotovitele, který dokon-
čí stavbu po firmě RESA, která koncem léta odstou-
pila od smlouvy o dílo. Soutěže se zúčastnilo 7 fi-
rem, mezi kterými zvítězila s  nejnižší nabídkovou 
cenou firma J. Pišta, spol. s r. o. Již v lednu jí bude 
předáno staveniště, aby mohla stavbu dokončit 
v plánovaném termínu, tj. k 30. červnu 2013.

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

ObNOVA DOMu ČP. 58 VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LAbEM
V minulém roce byla započata celková obnova vněj-
šího pláště domu čp. 58 na náměstí T. G. Masaryka. 
První etapa těchto prací spočívající v  rehabilitaci 
hlavního průčelí čp. 58 byla spojena s  přestěhová-
ním Komerční banky do  parteru tohoto a  soused-
ního domu. Komerční banka tak financovala veš-
keré úpravy v přízemí objektu, zatímco město Dvůr 
Králové bylo investorem opravy fasády. Na  tyto 
práce v letošním roce navázala oprava severní čás-
ti střechy budovy, která byla financovaná městem. 
Obnovu památky v obou letech finančně podpořilo 
Ministerstvo kultury České republiky v rámci Progra-
mu regenerace městských památkových zón. 

historie domu
Historie stávajícího domu čp. 58 se započala psát 
12. února 1907, kdy obchodník a  majitel textil-
ní továrny v  Dolní Brusnici Emil Richter oznámil 
městskému a  stavebnímu úřadu, že hodlá starý 
dům na  Zábojovém náměstí zbourat a  místo 
něho vystavět nový jednopatrový obchodní 
dům. Novému třípodlažnímu domu dominovalo 
a stále dominuje schodiště osvětlené skleněnou 
střešní nástavbou.
V  přízemí budovy se nacházel krám, skladiště 
a písárna. První patro domu bylo vyhrazeno pro 
soukromý byt majitele. Podkroví domu bylo urče-
no pro pokoje příručích a služek. Podoba hlavní 
fasády s bohatou štukovou výzdobou odráží po-
zvolný přechod od ustáleného neorenesančního 
řešení ke zcela novému secesnímu stylu. Průčelí 
budovy v  minulosti prošlo množstvím úprav, 
které více či méně poznamenaly jeho celkovou 
podobu. Patrně nejzásadnější úpravou, zcela 
pozměňující celkové architektonické působení 
hlavní fasády, bylo odstranění dřevěných výklad-
ců v  60. letech minulého století. Bohužel byla 

snesena i  část 
štukové výzdo-
by štítu a  ati-
kové akroterie. 
N e ž á d o u c í 
p r o m ě n o u 
prošel i  střešní 
plášť budovy. 
Ze střechy byla 
odstraněna pů-
vodní břidlice 
a velice zdobné 
střešní vikýře.

Průběh rekonstrukce
Obnově fasády a  střechy opět předcházela ne-
zbytná rozsáhlá předprojektová a  projektová 
příprava. Díky unikátnímu fotogrammetrickému 
zaměření, stavebně-historickému a  restaurátor-
skému průzkumu se podařilo získat množství 
materiálů, díky nimž mohla být hlavnímu průčelí 
navrácena jeho původní podoba z  počátku 20. 
století. Nejnáročnějším úkolem, pak bylo navrh-
nout již neexistující dřevěný výkladec tak, aby 
jeho podoba odpovídala historické ikonografii 
a  zároveň odpovídala technickým požadavkům 
investora. Po  navržení konstrukčního řešení vý-
kladce již bylo detailování drobných řezeb spíše 
odměnou.
Obnovu fasády a střešního pláště zajišťovala firma 
Lestav, s. r. o., jako generální dodavatel stavby. 
Na  obnově štukové výzdoby se podílela firma 
Albus. K., akroterie provedl sochař Petr Veselý, 
klempířské práce zajistil František Kramár. Dřevěný 
výkladec provedla a  osadila  firma Skos, s. r. o. 
Veškeré práce byly provedeny s velkou pečlivostí.

Ing. Miloš Kudrnovský, autorizovaný architekt

V průběhu měsíce října a listopadu  loňského roku  
proběhly práce na  opravě  podchycení  pilíře 
kryté dřevěné lávky ve  Verdeku, na komunikaci  
směrem na  Filířovice. Vzhledem k  tomu, že 
lávka je prohlášena kulturní památkou, byla 
oprava složitější, protože muselo proběhnout 
řádné stavební řízení včetně dohledu  orgánu  
památkové péče.  Vlastní patka pilíře je 
provedena z  kamenných kvádrů. Byla ovšem 
značně poškozena soustavní činností říční 
vody. Z  tohoto důvodu muselo být provedeno  
podbetonování konstrukce patky, doplnění 
chybějících kamenných kvádrů a  vyspárování 
zdiva. Současně byla provedena i  náhrada  části 
šikmé dřevěné vzpěry, která byla napadena 
dřevokaznou houbou. 

Akci na  základě výběrového řízení provedla 
firma Stavební společnost  Žižka, spol. s. r. o. 
D,vůr Králové nad Labem.  Práce byly provedeny 
ve  stanoveném termínu a  podle vyjádření 
pracovníků státní památkové  péče  proběhly 
v  souladu s  vydaným závazným stanoviskem 
a v dobré řemeslné kvalitě.

Ing. Jan Fíla, odbor RIM

Oprava podchycení pilíře lávky 
ve Verdeku

Vítězství ve fotosoutěži – nový 
stroj do fitness parku

Průčelí domu č.p. 58 před a po obnově v říjnu roku 2010 Foto: autor článku

Detail nově osazené repliky atikové 
akroterie

CENA VODNÉhO A STOČNÉhO VE DVOŘE KRÁLOVÉ
Jak ukazují čísla v tabulce, cena vodného a stočného se od roku 2009 nezměnila, navýšení této ceny bylo 
způsobeno postupně rostoucí daní z přidané hodnoty. Cenu vodného a stočného každoročně schvaluje Rada 
města Dvůr Králové nad Labem. Ceny na rok 2013 byly schváleny dne 27. prosince 2012.

ObDObí VODNÉ (bez DPh) s DPh STOČNÉ (bez DPh) s DPh
2005 (od 01.07.2005) 20,99 22,04 23,29 24,45

2006 20,99 22,04 23,84 24,46
2007 (od 01.03.2007) 22,29 23,40 29,89 31,38
2008 (od 01.02.2008) 23,04 25,11 35,66 38,87
2009 (od 01.02.2009) 23,64 25,76 39,64 43,21

2010 23,64 26,00 39,64 43,60
2011 23,64 26,00 39,64 43,60
2012 23,64 26,90 39,64 45,20
2013 23,60 27,14 39,65 45,60
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V lednu bude ve vybraných lokalitách provede-
na další humanitární sbírka oblečení (dámského, 
pánského, dětského), lůžkovin, ručníků, utěrek, 
záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávej-
te odřezky a zbytky látek), peří, přikrývek, polštá-
řů, spacích pytlů, obuvi, kabelek a hraček. Pokud 
v tabulce naleznete napsanou svoji ulici, zname-
ná to, že můžete výše uvedené čisté věci v pytlích 
v daný den připravit do 8 hodin ráno ke vchodu či 
brance vašeho domu. V okrajových částech měs-
ta bude svoz proveden pouze u hlavních silnic. 

Pytle musí být ke svozu předávány zavázané, aby 
v případě deštivého počasí nemohlo dojít k na-
močení jejich obsahu. Pokud na  věci nemáte 
vlastní vhodný obal, můžete si plastový pytel vy-
zvednout na recepci městského úřadu (náměstí 
T. G. Masaryka 38), na odboru životního prostředí 
(náměstí T. G. Masaryka 59, č. dv. 12) nebo v měst-
ském informačním centru (náměstí T. G. Masary-
ka 2). Svoz a následné využití darovaných věcí za-
jistí Diakonie Broumov.

Ing. Eva Šírková, odbor živnotního prostředí

Jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...
Fotografie zachycuje dráty a plechovky od barev 
a ředitel, které někdo postavil vedle kontejnerů 
na  tříděný odpad v  Žirči. Upozorňujeme, že 
barvy a ředidla patří mezi nebezpečné odpady, 
které obsahují látky škodlivé lidskému zdraví 
a přírodě i ve velmi malém množství. Např. těžké 
kovy a další jedovaté látky začnou po určité době 

pronikat do  podzemních a  povrchových vod 
a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém 
řetězci. Přitom všechny odpady, které se 
nacházely vedle kontejnerů, mohou občané 
bezplatně odevzdávat do sběrného dvora nebo 
při jarních či podzimních svozech nebezpečných 
odpadů.
Odkládání odpadů mimo kontejnery je 
přestupkem dle § 47 písm. h) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích v platném znění, za který lze 
uložit pokutu do 50.000 Kč.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

SběR TExTILu, ObuVI A DALŠíCh VěCí

Každý rok se na celém světě vyhodí zhruba 500 
milionů cartridgí na skládky s nebezpečným od-
padem bez možnosti recyklace. 
Málokdo ví, že při výrobě tonerové kazety se spo-
třebuje přibližně 3,5 litru ropy během výrobního 
procesu, a přesto se ve většině případů toner vy-
hodí na skládku. Redukce, repase a  recyklace je 
pořadí operací, kterými můžeme snížit množství 
odpadu vyhozeného na skládky. 
KDE JSOU V NAŠEM MĚSTĚ SBĚRNÁ MÍSTA? 
– na hlavní budově městského úřadu – recepce 

(náměstí TGM 38)
– v informačním centru na náměstí TGM čp. 2
Tato sběrná místa fungují v rámci provozní doby 
výše uvedených institucí (více na str. 2).
Odevzdat je možné tonery, cartridge, mobilní te-
lefony. Tyto věci jsou dále předávány k ekologické 
recyklaci.

Ve Dvoře Králové již můžete tří-
dit i použité tonery a cartridge

Datum Ulice

Po 14. 1. E. Krásnohorské, E. Zbroje, Do Lánů, Štefánikova, Slovany, Pod zoo, Milady Horákové, Pod 
Slévárnou, Pod Safari, Odbojářů, Rokycanova, Roháčova, Jaroslava Biliny, Dr.  Kramáře, 
Macharova, Poděbradova, nábřeží Benešovo, Mánesova, Ke  Skále, Na  Špačáku, Ve  Strži, 
Borovičky.

Út 15. 1. Karolíny Světlé, Nad Parkem, Zahradní, R. A. Dvorského, Sadová, Na  Příčce, Polní, 
Čelakovského, Přímá, Zborovská, Krátká, Táboritská, Jana Žižky, Trocnovská, Husitská, 
V Lukách, Dukelská, Legionářská, Hradecká.

St 16. 1. Čechova, Fibichova, Klicperova, Kotkova, Na  Vyhlídce, Na  Výsluní, Okružní, Slunečná, 
Spojených národů, Štítného, Tyršova, Krkonošská, Vrchlického, Bratří Čapků, Blahoslavova, 
Antonína Wagnera, Nedbalova, Nerudova, Purkyňova, Máchova, Pod Hřištěm, Puchmajerova, 
Soukupova, Thámova, Zátopkova, Halíkova, Chelčického, F. L. Věka, Nová Tyršova.

Čt 17. 1. Erbenova, Fügnerova, Hlávkova, Jiráskova, Jungmannova, Karlov, Libušina, Plk.  Švece, 
Sladkovského, Šafaříkova, Tylova, Zeyerova, 17. listopadu, Husova, Havlíčkova, Palackého, 
Kollárova, Dobrovského, náměstí Republiky.

Pá 18. 1. Ve vybraných lokalitách okrajových částí města (pouze u hlavních silnic) – Verdek, Vorlech 
(zač. u č.p. 2980), Žireč, Zboží, Lipnice, Žirecká Podstráň (viz mapka, podrobnější mapky 
naleznete na úřední desce městského úřadu a na městském webu).

Tabulka se svozovými místy dle ulic a dne svozu 

V  „zelené“ sekci Město v  rubrice Životní 
prostředí byla na  městském webu založena 
nová podrubrika Informační brožury. V  té 
se mimo jiné dozvíte hlavní zásady výsadby 
stromů, jak rozpoznat rizikový strom, jak zajistit 
ochranu dřevin na staveništi, správné provádění 
řezů na  stromech nebo naopak kterých řezů 
se vyvarovat. Naleznete zde další zajímavé 
informace z  úseku životního prostředí, které 
budou postupně doplňovány a  můžete si 
takto rozšířit své znalosti. Na  závěr je potřeba 
podotknout, že ze zveřejněných dokumentů lze 
získat obecný přehled o dané problematice, ale 
v některých případech je nutné konkrétní řešení 
probrat s příslušným odborníkem.

Bc. Milan Šimek, DiS.
odbor životního prostředí

Informační brožury o životním 
prostředí na městském webu
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Mnozí z  nás stále neví, co s  použitým rostlinným 
olejem a rostlinným tukem z domácnosti. Někdo ho 
vrací do lahví a vyhazuje do popelnic a kontejnerů 
se směsným odpadem, jiný ho vylévá do  dřezu, 
umyvadla nebo záchodu. Ani jedno není ideální. 
V potrubí a pak i v čistírně odpadních vod působí 
olej provozní problémy, nalepuje se na  stěny, 
a tím dochází k ucpávání odpadů. Nepomůže ani, 
když olej smícháme před vylitím se saponátem. 
Rozkládající se tuky v  potrubí také zapáchají. 
Následné čistění odpadů a  kanalizace je velmi 
nákladné a  hradí se převážně ze stočného, tedy 

jednoduše řečeno platíme to my všichni. Odložíme-
li olej do  popelnice, zbytečně za  něho zaplatíme 
skládkovné a zahodíme druhotnou surovinu.
Kam použitý rostlinný olej správně patří?
Sbírejte ho do PET lahví a ty odneste do sběrného 
dvora, který je v zimním období otevřen: 
po, pá: 13:00–17:00 h; st: 07:30–11:30 hod.; 
so: 08:00–12:00 hod.
Vámi odevzdané oleje budou předány odborné 
firmě a využity jako alternativní obnovitelný zdroj 
energie.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

SběR POuŽITÉhO ROSTLINNÉhO OLEJE



strana 5

Noviny královédvorské radniceNKR č.12/2012

Na  rok 2013 chystáme pro širokou veřejnost 
zajímavé novinky z  oblasti geografických 
informačních systémů (GIS). Spustíme 
na  městském webu interaktivní mapu, 
která bude zaměřena především na  volný 
čas a  turistiku na  území ORP Dvůr Králové 
nad Labem (ORP jsou obce s  rozšířenou 
působností).
Interaktivnost mapy spočívá v tom, že jednotlivé 
objekty v  mapě jsou přímo propojeny s  již 
hotovou informační databází. Veškeré potřebné 
informace můžete tedy získat přímo v  mapě 
pouhým jedním kliknutím. Do  vyhledávače 
zadáte například „kino“ nebo „ZC Zálabí“. Místo 
se okamžitě zobrazí v mapě a jedním kliknutím 
na  jeho ikonu se zobrazí další informace, jako 
je aktuální program, otvírací doba, webové 
stránky, fotografie místa, případně virtuální 
prohlídka nebo google street view. 
Pro začátek připravujeme zapracovat do mapy 
tyto tematické okruhy: kultura (kromě různých 
kulturních zařízení také právě probíhající akce), 
sport a  volný čas (dětská hřiště, víceúčelová 

sportoviště, kynologická centra, parky 
a  další), ubytování a  stravování (přehled 
hotelů a  restaurací), památky (prozatím 
pravděpodobně nejrozsáhlejší databáze, 
obsahující desítky památek na území celé ORP), 
MHD (přehledné zobrazení jednotlivých linek 
a zastávek městské hromadné dopravy, včetně 
vyhledávání spojů přímo z  mapy pouhým 
kliknutím na zastávku) a turistické a cyklistické 
trasy, kde budou zahrnuty nejen označené 
trasy, ale i  speciální okruhy cyklostezek, které 
vás provedou okolím Dvora Králové.  
Interaktivní mapa bude společně s geografickou 
polohou shromaždovat spoustu zajímavých 
dat v  jednom uživatelském prostředí, takže 
získání požadovaných informací by mělo být 
rychlé a  přehledné. Věříme, že i  občanům 
našeho města tato mapa zjednoduší plánování 
volného času a že se budete třeba právě kvůli 
této šikovné mapě na  webové stránky města 
rádi vracet.

Mgr. Filip Kraus
odbor informatiky

TuRISTICKÁ INTERAKTIVNí MAPA NA wEbu MěSTA Technické služby informují 
Čištění komunikací a zimní údržba
V  zimním období představuje čistota města 
každodenní úklid vozovek, chodníků a veřejných 
prostranství. Technické služby proto zajišťují 
sjízdnost a  schůdnost místních komunikací, 
provádíme klasické čištění komunikací dle 
potřeby a technických možností. 
Jako každý rok jsme zajišťovali úklid veřejných 
prostranství po silvestrovských radovánkách.

ukázky provedených oprav

Výzdoba zastávky na Tyršově ulici. 
Plánujeme pokračovat výzdobou interiéru 
zastávky. Obdobným způsobem bychom rádi 
vyzdobili zastávku v ulici Spojených národů.

Prozatímní vylepšení chodníku na  křížení ulic 
Drtinova a 28. října. 
Opravou chodníků budeme pokračovat na  jaře 
a v příštím roce.

Zimní údržba na hřbitově.

Přeji všem obyvatelům Dvora Králové šťastný 
nový rok a pevné zdraví.

Ing. Miroslav Petrů
 ředitel TSM

www.tsdvur.czzIMNí STADION 
Veřejné bruslení
Sobota 12. 1. 14:00–15:30 hod. 
Neděle 13. 1. 14:00–15:30 hod.
Pátek 18. 1. 19:30–21:00 hod.
Sobota 19. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle 20. 1. 14:00–15:30 hod.
Sobota 26. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle 27. 1. 14:00–15:30 hod.

bruslení s hokejkami
Aktuální rozpis bruslení s  hokejkami najdete 
vzhledem k  jeho proměnlivosti na  webu 
technických služeb. Toto bruslení je určeno 
pouze pro děti do  10 let s  doprovodem osoby 
starší 18 let na bruslích.

1. na podporu a rozvoj tělovýchovy 
a sportu dva programy:
– činnost sportovních oddílů
– pořádání sportovních akcí
21.12.2012–07.02.2013

2. na podporu sociálních služeb 
a služeb souvisejících se sociální 
oblastí a na podporu zdravotnictví 
– sociální služby, integrace zdravotně 
postižených, protidrogové aktivity, prevence 
kriminality, podpory rodin, zdravotnictví
21.12.2012–07.02.2013

3. na podporu veřejně prospěšných 
aktivit 
– zejména v  oblastech kultury, jako jsou např. 
významné umělecké počiny, přehlídky, festivaly, 
perspektivní kulturní a  výchovně vzdělávací 
aktivity, vydávání hudebních nosičů, publikací, 
tvorba webových stránek, činnosti s  mládeží, 
vzdělávání a věda
21.12.2012–15.02.2013

4. na obnovu vnějšího pláště objektů,
– které jsou nemovitou kulturní památkou
– které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem
21.12.2012–16.04.2013

Příjemcem dotace může být subjekt, jehož 
činnost či služba je v  zájmu města a  občanů 
města. Dotace může být poskytnuta v  režimu 
de minimis. K  žádosti o  dotaci přiložte čestné 
prohlášení o  bezdlužnosti, tj. o  splnění všech 
svých finančních závazků za rok 2012.

Podrobnější informace včetně formulářů lze 
získat na  odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí, náměstí TGM čp. 38, 2. patro, kancelář č. 303, 
tel.: 499 318 293, 499 318 101.

Formuláře jsou rovněž k  dispozici v  městském 
informačním centru a na internetových stránkách 
www.dvurkralove.cz v  části Radnice – Granty 
a dotace – Dotace z rozpočtu města.

Mgr. Dušan Kubica
místostarosta města

VYhLÁŠENí DOTAČNíCh PROgRAMŮ NA ROK 2013

Náhled titulní stránky webové turistické interaktivní mapy, která bude spuštěna na webu města www.dvurkralove.cz.

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje na rok 2013 tyto dotační programy:
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V ÝKuP KOVŮ
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY.

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL. :777 086 085, 777 082 083

KOuPíM DŮM, POPŘ. bYT ve  Dvoře 
Králové a okolí. Tel.: 724 299 588, 
e-mail: bardax@seznam.cz.

Provedeme povinnou kontrolu 
spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
č. 91/2010Sb. včetně protokolu a měření 
úniku CO.  Tel.: 603 217 922.

Pronajmu půdní byt 80 m2 u nábř. Benešovo, 
částečně zařízený, po rekonstrukci, cihlový, 
internet, kabelová TV. Cena: 6.500 Kč + ink. 
Tel.: 603 868 405, 604 753 664. 
Volný od 01.01.2013.

Prodám byt 1+kk, 29 m2, 1. poschodí 
v klidném domě s dvorkem a kůlnou, 
u ZŠ 5. května. Tel.: 605 849 347. 

Pronajmu byt 1+kk, 29 m2, ve Dvoře Králové, 
cena nájmu dohodou. Tel.: 731 924 644.

Pronajmu byt 1+1 v rodinném domku 
u „Berlinku“ staršímu páru. 
Cena nájmu dohodou. Tel.: 605 849 347.

PRONÁJEM V AREÁLu 
NA SLOVANECh

• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

FITNESS CLub SLOVANY
POSILOVNA, SAUNA, 

PRODEJ DOPLŇKŮ STRAVY
SPINNINg – IVETA TEL.: 606 298 318

bODY STYLINg, TRAMPOLíNKY – DENISA 
TEL.: 604 152 807

PROVOZOVNA: SLOVANY 3051
INFO SAuNA, POSILOVNA TEL.: 777 082 083

WWW. S LOVAN Y. C Z

STŘEChA SOS
Opravy
– zatékání – plechování komínů 
– okapů všech – klempířských prvků
PROhLíDKA A OPRAVA IhNED!
Telefon: 603 217 922

KuRzY ANgLICKÉhO JAzYKA
Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Martin Kučera
tel. 604971312
www.anglictina-kucera.cz

V sobotu 13. října se sešli v Hankově domě zpěváci 
čtyř pěveckých sborů: „Alou vivat“ z  Ústí nad 
Orlicí, „Boleslav“ z  Mladé Boleslavi, „J. B. Foerster“ 
z Přelouče a „Záboj“ ze Dvora Králové n. L. Festival 
Setkání pěveckých sborů pořádá Záboj od  r. 1994 
a přivedl do Dvora Králové již více než tisíc zpěváků. 
Jejich ohlas na tuto pěveckou akci je vždy pochvalný 
a tak tomu bylo i tentokrát. 
Setkání zahájila na náměstí Václava Hanky paní 
starostka Mgr.  Edita Vaňková.  Přivítala hosty 
v  našem městě a  popřála jim stálé úspěchy 
v  pěvecké činnosti. Před Hankovým domem 
pak zazněl společný zpěv Handelova sboru 
„Canticorum  jubilo“ a  každý sbor se představil 
jednou písní.
Setkání pokračovalo přehlídkou sborů v  sále 
Hankova domu. Posluchači slyšeli skladby 
duchovní, hudbu klasickou, lidové písně, 
spirituály i ukázky hudby swingové a populární.
Program sledoval také pozvaný host, hudební 
odborník, pedagog pražské konzervatoře 
a  zkušený sbormistr  MgA.  Marek Valášek. 
V  závěrečném slovu ocenil zorganizování této 
akce a povzbudil zpěváky k další sborové činnosti. 
Při následné besedě se sbormistry a  zástupci 
jednotlivých sborů zhodnotil dramaturgii 
programů i výkony jednotlivých sborů. Vedoucí 
přijali s  povděkem jeho rady i  připomínky 
a ocenili zájem o naše amatérské snažení.
Výbor pěveckého sboru Záboj se postaral i o další 
program. Zajistil večeři v restauraci Hankův dům, 
kde výborně uvařili pro 120 účastníků. Zbyl čas 
i na procházku městem.  V sále Hankova domu 
pak následoval společenský večer – zpívání, 
zábava i tanec. 
Pěvecký spolek Záboj děkuje za finanční podporu 
Městu Dvůr Králové n. L., Královéhradeckému 

VIII. SETKÁNí PěVECKÝCh 
SbORŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ Již před 3 lety uvažoval královédvorský spolek 

včelařů o projektu „Včelařská paseka“, jenž spočívá 
v  chovu 5–12 včelstev se zajištěným zázemím pro 
včelaře na  oploceném pozemku. Bohužel pro 
nedostatek finančních prostředků na  zakoupení 
vhodné dřevostavby pro vybudování včelínu tento 
projekt upadl do zapomnění.
Proto jsme letos uvítali dar od paní Jarolímkové 
z  Bílé Třemešné, jejíž manžel a  náš přítel včelař 
letos zemřel. Rádi bychom jí veřejně poděkovali 
nejenom za  darování krásného včelínu, ale 
i ostatních potřeb pro včelaření včetně literatury.
Záměrem „Včelařské paseky“ je nejen 
znovuobnonovení včelařského kroužku 
ve  Dvoře Králové, ale možnost pro okolní školy 
doplnění učiva z  biologie a  ekologie v  praxi, 
seznámení veřejnosti s  významem chovu včel 
pro zemědělství a  uchování a  zpřístupnění 
historických včelařských artefaktů. 

kraji, oblastnímu výboru Unie českých pěveckých 
sborů a místní firmě Juta, a.s. Bez jejich pomoci 
by tato akce nemohla být uskutečněna. Zbývá 
poděkovat také členům výboru pěveckého 
spolku Záboj i všem zpěvákům za aktivní pomoc 
při organizaci, také ochotným příznivcům 
Záboje, kteří zhotovili dárky a  upomínkové 
předměty pro zúčastněné.  S  tímto přispěním 
a také díky prostředí Hankova domu se podařilo 
připravit VIII. Setkání pěveckých sborů k  velké 
spokojenosti hostujících sborů.
V prosinci jste mohli slyšet členy pěveckého sboru 
na mnoha vánočních koncertech: v Domově sv. 
Josefa v Žirči, v kostelech a kulturních zařízeních 
v Hořicích, Kocbeři, Nechanicích, Bílé Třemešné, 
Hajnici, Trutnově a  ve  Dvoře Králové, kde se 
svými pěveckými výkony přispěli k  vytvoření 
pohodové vánoční atmosféry.

Jana Růžičková
předsedkyně spolku

Doufáme, že po přípravě podkladů pro stavební 
řízení, zajištění realizace a  mobilizace našich 
včelařů proběhne jednání s městem o umístění 
včelínu zdárně. Proto budeme rádi, když 
budete hlasovat na webových stránkách spolku 
v anketě na možné umístění včelínu v parku ZŠ 
Schulzovy sady nebo v  zahradě DDM Jednička 
na  www.vcelari-dknl.webnode.cz. Ve  fotogalerii 
naleznete i fotky zmiňovaného včelína.
Ještě bychom rádi poděkovali včelařům, kteří 
se podíleli na  demontáži včelínu:  Jaroslavu 
Berezovi, Miloslavu Havlovi, Petrovi Chytrému, 
Miroslavu Kurcovi a  Jiřímu Lejčarovi. Za  převoz 
a  uložení patří díky včelařům Josefu Holubovi, 
Oldřichu Horákovi, Martinu Hrdinovi, Petru 
Měšťanovi a Janu Zandlerovi. To vše by ale nebylo 
možné bez poskytnutí vozidla na  přepravu 
od firmy INZAT od včelaře Roberta Bartoše.

Jaroslava Hrdinová

PROJEKT „VČELAŘSKÁ PASEKA“ POKRAČuJE DíKY PANí JAROLíMKOVÉ

SBD, Kollárova 1429, 544 01 Dvůr Králové n. L.

NAbízí K PRODEJI DRuŽSTEVNí bYT 1+1

V ul. Nad Parkem 2831, plocha 32 m2.
Minimální cena: 645 000 Kč

Informace podá a prohlídku bytu zajistí:
M. Černý, tel. 604 794 189, cerny.sbd@dvur.cz

Termín přijímání obálek s nabídkami: 
do 29.01.2013 12:00 hod.
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA REALITY  realitní kancelář
nám.  TGM  82,  Dvůr  Králové  n.L. NABÍZÍ 

byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os.  220.000 Kč
 byt 1+1 OV Dvůr Král.,44 m2,nábřeží,zvýš.příz.,původní,okna na JZ  620.000 Kč
byt 1+1 OV Úpice,38 m2, zvýš.příz.,pův.stav,v bytě balkon,nová ok.  490.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,34 m2,podkroví,nová okna+topení,Česká čtvrť  460.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,39 m2,panel, pův.stav,na Smeťáku,vč.kuchyně  550.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  680.000 Kč
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st  350.000 Kč
byt 1+1 OV Hostinné,37 m2,zvýš.příz.,centr.,cihla,dobrý st.,zahrada  550.000 Kč
byt 2+1 OV Dvůr Král.,60 m2,př.na 3+1,výb.st.,pl.okna,pěkný,balkon 990.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,47 m2,Strž,2 p.,nová okna,pův.stav, volné  890.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,190.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,60 m2,před.na 3+1,výb.stav,po rek.,balkon  990.000 Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,64 m2,nábřeží,zděný,vč.kuchyně,výhodná c.  799.000 Kč 
byt 3+1 OV Úpice,70 m2,nová okna,zvýš.přízemí,balkon,dobrý stav  750.000 Kč 
byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel+zd.jádro,balkon+lodžie,pl.okna 1,390.000 Kč
dr.byt 3+1 Úpice,64 m2,poslední patro,panel,výtah,pův.stav,centrum  690.000 Kč
dr.byt 2+1 Úpice,60 m2,nová okna,pěkné řeš.,nová kuch.linka,výtah  675.000 Kč
bytový dům Dvůr král.,pěší zóna,8 bytů,příz.prodej.prostory,lukr.  8,490.000 Kč 
zděná novostavba Ohnišťany,1960 m2 ,4+1,přízemní,okr.zahrada  3,800.000 Kč 
zděná novostavba Habřina,6+1,1457 m2,kol. 2005,lux.,volné,dopor. 3,590.000 Kč 
rod.domek Dvůr Král.,1+1,1139 m2,5.květen,montovaný,zděné z.  850.000 Kč 
rod.dům Dvůr Král.,1+1,2+1,3+1,dvě garáže,439 m2,lok.Slovany  2,099.000 Kč 
rod.dům Havlovice-Úpice,2+1,542 m2,garáž,nová okna,výb.stav  1,090.000 Kč 
rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,190.000 Kč
rod.dům Dvůr Král.-Sylvárov,4+1,689 m2,u lesa,po kompl.rekonstr.  1,350.000 Kč
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  inf.v RK
st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  310 Kč/m2 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  150.000 Kč 
st.pozemek Trutnov-Bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět  765.000 Kč 
st.pozemek Huntířov,3160 m2,lze stavět,možné rozdělit,super místo  220 Kč/m2 
dětský tábor Velký Vřešťov, 21 chatek, 3 správní budovy,oploceno  750.000 Kč
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu  59.000 Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  100.000 Kč 
zděná chata Lanžov,1+kk,462 m2,k celoročnímu už.,výb.stav,u lesa  750.000 Kč 
býv.usedl.Ch.Hadiště,centrum,5426 m2,hosp.část,garáž,podnikání 1,650.000 Kč 
usedlost Vidonice,4+kk,11 921 m2,stodola,chlév,zd.kolna+dílna  1,886.000 Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  790.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupalište,22 m2,výb.stav,el.ano  84.000 Kč
garáž Dvůr Králové,Roháčova ul.,21 m2,horší stav,ihned volná  76.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,Strž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata  75.000 Kč

 

JEDINÁ cestovní agentura v REGIONU, 
kde máte JISTOTU uskutečnění dovolené 

Se zájezdem získáte ZDARMA pojištění proti úpadku pořádající CK

 Garance nejnižší ceny
 Slevy všech CK i u nás 
 Široká nabídka 
 Dlouholeté zkušenosti 
 Dárkové certifikáty 

 Parkování  u  letiště  Praha
od 9 Kč za týden 

 Osobní přístup 
 Kompletní  cestovatelský 

servis  

O VAŠI                            
DOVOLENOU                      
SE POSTARÁME KOMPLETNĚ 

WWW.NETCESTOVKA.CZ

            499 320 004      dvur.kralove@invia.cz   

 

LÉTO 2013    
již V PRODEJI 

 

Přijďte si pro SLEVU 

Najdete nás NA NÁMĚSTÍ, na začátku PĚŠÍ ZÓNY; Revoluční 79 

R E S TAU R AC E  u SLuNCE 
D v ůr  K r á l ové na d L a b e m

gastronomickou cestu kolem světa, která začíná 
každý den v 17:00 hod.

Naši cestu kolem světa můžete sledovat na 
www.restauraceuslunce.cz.

Veškeré účtenky nad 200 Kč z cesty kolem světa jsou 
slosovatelné.

1. cena – EUROVÍKEND pro 2 osoby
2. cena – lístky do pražského divadla pro 2 osoby
3. cena – poukázka do naší restaurace v hodnotě 1.000 Kč

Patronem celé této akce je známý 
gastronomický odborník Ivan Vodochodský.

DATuMY ODLETŮ zA POzNÁNíM SVěTOVÉ KuChYNě:
 7. 1.–12. 1. Maďarsko
14. 1.–19. 1.  Rusko
 21. 1.–26. 1.  Turecko
 28. 1.–2. 2.  Dálný východ –  Čína, Thajsko, Japonsko
 4. 2.–9. 2.  Německo, Švýcarsko, Rakousko
 11. 2.–16. 2.  Francie
 18. 2.–23.2.  Velká británie, Irsko
 25. 2.–2. 3.  Skandinávie – Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko
 4.2.–9.3.  u.S.A. + Kanada
 11.3.–16.3.  Jižní Amerika+Mexico
 18.3.–23.3.  Afrika
 25.3.–31.3.  Austrálie+Nový zeland

Rezervujte si své palubenky 
na tel.: 608 244 529, 603 474 620, 499 620 954

Vás zve na
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S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

JAKÉ buDOVě PATŘí TATO OKNA A ČEMu SLOuŽí 
MíSTNOST zA NIMI?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  listopadu 2012 se 
narodilo v  našem městě 
10 občánků - 4 chlapci a 6 
děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Odpovědi na  otázku s  vyplněnou 
kolonkou jméno, příjmení, ulice 
vystřihněte a  vhoďte do  osudí 
v  městském informačním centru 
(MIC) na náměstí T. G. Masaryka. 

Losování výherce proběhne 
v MIC dne 21. ledna 2013.

Jaké budově pat-
ří tato okna a  co se 
za nimi nachází?
Otázka je velmi jednoduchá, 
je to ode mě takový opožděný 
dárek k  vánocům, zejména pro ty soutěžící, co 
si s  námi loni prošli i  ta nejtěžší soutěžní kola. 
A i kdybyste náhodou s odpovědí váhali, velkou 
nápovědou vám určitě bude právě to jedno 
otevřené okno...
Těším se na  vaše odpovědi doplněné třeba 
i osobními vzpomínkami či veselými příhodami 
z tohoto místa.

ÚMRTí
V měsíci listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 16 lidí, z toho bylo 7 dvorských občanů, 1 
muž a  6  žen. 

Simona Vykouřilová, matrika

Chtěla bych poděkovat p.  primářce Vidasovové 
a  celému kolektivu Oddělení následné péče 
Městské nemocnice ve  Dvoře Králové n.L. 
za  rehabilitaci, za  vzornou a  příkladnou péči, 
kterou mi věnovali po prodělaném úraze.

Alena Novotná

PODěKOVÁNí

JubILEA A VíTÁNí ObČÁNKŮ
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  listopadu 16 
občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období 
oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu, 4 
páry zlatou svatbu a 1 pár diamantovou svatbu.
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 21 
novorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

DAuVILLIER, Loïc a LIzANO, Marc: 
DíTě S hVězDIČKOu. Albatros, 2012
Jímavý a ve své 
jednoduchosti 
a přímočarosti 
nesmírně působivý 
komiksový příběh 
o ponížení, prame-
nícím ze samotné 
lidské identity, 
ocejchované žlutou 
hvězdou.
Píše se rok 1942 
a  Duňa má dojem, 
že válka skončila. Tatínek se vrátil domů, a i když 
Francie vlastně prohrála, všechno vypadá docela 
dobře. Ale jen do té doby, než otec přijde domů 
s  tím, že budou všichni muset nosit na  kabátě 
„šerifskou“ hvězdu. Rázem je Duňa - a s ní všichni 
židovští kamarádi - ve  škole terčem posměchu 
a  opovržení. Židovská holčička Duňa Kohenová 
tedy nosí žlutou hvězdu, kterou vláda ve  Vichy 
přikázala nosit všem Židům starším šesti let, aby 
je „označila“. Navzdory ponižování vede Duňa dál 
život milovaného, ochraňovaného a  hýčkaného 
dítěte až do  chvíle, kdy jsou její rodiče zatčeni. 
Duňa se schovává a  stane se z  ní Simona. 
Odstěhuje se z  města a  změní totožnost díky 
řetězu solidarity, který se utvoří pro její záchranu. 
Duňa po  letech svůj příběh  vypráví své malé 
vnučce. 
Stejně jako Duňa bylo ve  Francii zachráněno 
84 % židovských dětí, přesto jich více než 11 tisíc 
zahynulo. Ty, které přežily, vděčí svým blízkým, 
židovským organizacím, příslušníkům hnutí 
odporu a  všem těm, kteří odmítali rasismus 
a zavrhování jiného člověka.

Roční poplatky:
Děti do 15 let 50 Kč
Dospělý čtenář 130 Kč
Rodinný průkaz 160 Kč
Matky na MD, studenti, 
důchodci, ZTP 80Kč
Důchodci nad 70 let zdarma

NOVÉ KNIhY V KNIhOVNě

Minulá soutěž
Děkuji všem soutěžícím za  došlé odpovědi. Jak 
jste všihcni správně uhodli, na  fotografii byl 
klečící dívka z  bronzového pomníku na  nábřeží 
J. Wolkera, která klade státní vlajku na  hroby 
padlých. Pomník tedy slouží k  uctění obětí 
ve druhé světové válce, zvláště pak těch, kteří 5. 
května 1945 zahynuli v našem městě. Po stranách 
pomníku leží kameny se jmény zahynulých. 
Pomník byl slavnostně odhalen v  květnu 1959 
a jeho autorem je Josef Wagner.
Vylosovanou výherkyní je paní Lucie Haasová.  
Drobné ceny na  ni čekají v  městském 
informačním centru na nám. TGM.

 Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

Už celý dlouhý rok, Tomáši, nejsi mezi námi, ale 
chybíš nám čím dál víc.

vzpomínají Větvičkovi a Ivuška

VzPOMíNKA

Touto cestou děkujeme paní primářce 
MUDr.  Vidasové a  kolektivu následné péče 
nemocnice ve  Dvoře Králové za  jejich lidský 
přístup k našemu bratrovi a strýci panu L. Šitinovi 
ve chvílích pro něho i pro nás nejtěžších. 

Zdeňka Stillerová s rodinou

Děkujeme královédvorské firmě MEPAP 
za  darování osmi kusů krásných umělých 
vánočních stromků a  vánočních ozdob, které 
vnesly sváteční náladu do  tříd Základní školy 
a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem.

Mgr. Jana Vojtěchová

Posíláme poděkování dětem ZŠ Podharť 
a  p.  učiteli Novotnému za  velmi pěknou 
Mikulášskou nadílku. MŠ Slunečná I. a II.

Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat vám 
všem, kteří jste pomohli vytvořit krásné Vánoce 
2012 „našim“ dětem. Vaše pomoc  pro děti velmi 
znamená. Vědí, že o  nich víte a  že jim věnujete 
svůj čas a slyšíte je. Vladimíra Zilvarová 

Ozdravovna Les Království

Vzdělávací agentura Kompletní vzdělávací 
servis ve  spolupráci s  Domovem sv. Josefa 
uspořádala dne 8. listopadu 2012 konferenci 
na  téma roztroušená skleróza - nemoci, které 
se věnuje první a  stále jediné zařízení v  Žirči 
u Dvora Králové. Hostitelem se stal již podruhé 
Domov sv. Josefa a konference byla určena pro 
zdravotníky, pracovníky v přímé obslužné péči 
a ambulantních provozech. 

Pro velký zájem účastníků konzultovat toto téma 
máme v Domově zájem uspořádat akci v příštím 
roce opět a více se dotknout témata potřebného 
pro tuto nemoc - rehabilitace. Organizátoři tuto 
konferenci pojali jako charitativní akci a  výtěžek 
ve výši 7.000 Kč byl předán našemu zařízení. Ten 
bude věnován na provoz a rozvoj Domova. 

Jitka Holcová

Vzdělávací konference s názvem Roztroušená mozkomíšní skleróza



strana 9

Noviny královédvorské radniceNKR č.12/2012

Bojovník má mnoho podob – s  mečem, lukem 
či pistolí bojuje o  život, slovy a  organizovanými 
akcemi bojuje za  přežití či svobodu. Za  přežití 
Braunova Betléma, jeho rekonstrukci a  zápis 
do  seznamu UNESCO bojuje vlastními silami 
i finančními prostředky od roku 2000 místní rodák 
Leoš Pryšinger. 

Dobrovolná činnost
O  jeho činech už jste jistě slyšeli, jen vás 
nenapadlo, kdo za  nimi stojí. Nenechá si ujít 
jedinou příležitost k oslavě života a díla Matyáše 
Brauna v našem kraji.
Dokáže pro tyto akce strhnout své okolí, 
příkladem je například slavnost zvaná Obsazení 
Kuksu. Potom jsou zde role, které veřejnost 
nevidí. Poradenská činnost Královédvorských 
betlémářů při vzniku rozporuplné novodobé 
křížové cesty dnes vypadá jako holá bezmoc, 
kdy betlémáři neměli šanci usměrnit časově 
ani územně tok peněz mocných. I tak však Leoš 
Pryšinger stále neztrácí naději. Našel smysl 
svého života, který jemu byl zřejmý odmala – 
stát se řezbářem. 

Sen a realita
Osud si s  ním pohrál. Už jako malý vynikal 
v  modelování, jeden z  prvních řezbářských 
výrobků ho oslovil v  domě paní domácí, kam 
se jako malý s  rodiči přestěhoval. Dodnes si 
přesně pamatuje, jak dřevěná mísa paní domácí 

vypadala. „Stanu se řezbářem,“ opakoval si pro 
sebe a později i učitelům. Po kom zdědil talent? 
„No, nevím, ale můj otec byl samovyučený 
řezbář v  ruském zajetí. Bydlel v  Sudetech, 
nástupu na válečnou frontu se tedy nevyhnul. 
Byl raněn do  nohy a  v  zajetí musel pracovat 
stejně jako každý. Vyráběl tedy věci ze dřeva 
denní potřeby, aby měli z  čeho a  na  čem jíst, 
nebo v  čem chodit,“ vzpomíná Leoš Pryšinger 
na  svého otce, jehož putování válečnou 
Evropou stojí za samostatný článek. 
Věděl o svém talentu i svém snu, a přesto skončil 
v učilišti v oboru „malíř, natěrač“. Komunistická 
doba si s  ním jako dyslektikem neuměla 
poradit, a  tak neměl náctiletý Pryšinger šanci 
studovat na  vytoužené hořické sochařské 
průmyslovce. Řezbářské řemeslo se bohužel 
nikde nevyučovalo. 

z řezbáře betlémářem
Celý život se živí jako malíř a natěrač. Na osud 
nenadává. “Kdybych byl dnes akademik, nikdy 
bych se nedostal k takovým věcem, jaké dělám 

teď. A  řezbařina je můj koníček,“ zhodnocuje 
skromně část svého života Pryšinger.  
Vzpomíná, jak již po vojně vyřezával do gumy 
barokní válečky. Řezbařinu jako řemeslo začal 
sám poznávat jako samouk až ve  svých 41 
letech. První dva roky se zaučoval a  potom 
již každý rok vyřezal jednu věc – v  roce 1998 
„Vidění svatého Huberta“, další rok „Narození 
páně“ a  nakonec ,,Příjezd tří králů“. Vyřezává 
vždy v  zimních měsících. Přelomový byl rok 
1997, kdy vstoupil do  Českého sdružení přátel 
betlémů. Řezbařina pro něj přestala být jen 
hrou se dřevem, zkušenosti z  řezbařiny hojně 
využívá při záchraně Braunova Betléma.  

Nedochovaný model braunova betléma
Jeho nejvýznamnějším dílem je zatím 
zmenšená podoba hlavního reliéfu Braunova 
Betléma vyrobena z  lipového dřeva v  poměru 
1:7. Ta představuje podobu trojdílného hlavního 
reliéfu v  jeho ideální podobě na  počátku 18. 
století, která se nedochovala. Celý projekt 
trval panu Pryšingerovi 7 let. Výjimečná byla 
výroba a instalace nebeské klenby společně se 
sochou Anděla Gloria, která v  reálné podobě 
neexistuje. Její původní podobu i umístění pan 
Pryšinger dohledal například i  pomocí účtů, 
které Matyáš Bernard Braun hraběti Šporkovi 
během svých prací vystavoval. Tato dřevořezba 
tak nebyla jen prací uměleckou, ale ve  svém 

prvopočátku hlavně investigativní. Dovršením 
tohoto díla bylo jeho naskenování studenty 
hořické střední školy sochařské a  kamenické 
pomocí 3D technologií. V budoucnu tak bude 
případně možné zhotovit na  základě tohoto 
vzoru původní Braunův Betlém v  jakékoliv 
velikosti.

Oslavován cizinou
Nejen za řezbářské dílo, ale také několikaletou 
aktivitu v  oboru betlémářství, byla panu 
Leoši Pryšingerovi letos udělena hned dvě 
ocenění: dne 17. listopadu 2012 mu byla 
Světovou organizací betlemářů na Mezinárodní 
konferenci betlémářů v  Innsbrucku předána 
cena za  nesmírnou angažovanost a  aktivitu 
v  oblasti betlémů. Kromě této ceny ho při 
této příležitosti přijal starosta rakouské obce 
Sautens a ukázal mu rodný dům M. B. Brauna. 
Mimo jiné mu byly představeny prostory 
bývalé kaple, kde plánují otevřít muzeum 
svého slavného rodáka. Pan Pryšinger byl 
velmi překvapen dokumenty a  knihami, které 

LEOŠ PRYŠINgER – OCENěNÝ bOJOVNíK 
zA bRAuNŮV bETLÉM

Národní seznam doplnil „feno-
mén východočeské loutkářství“
Ministryně kultury Alena Hanáková souhlasila 
dne 7. prosince 2012 s  tím, že do  Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
ČR přibude nově i  východočeské loutkářství. 
Málokdo z nás si uvědomuje, že v době nových 
technologií se stávají vzácnými nejen loutky 
samotné, ale také technologie a  výroba loutek 
včetně scénografie. Tradici si udržují buď  
profesionální loutková divadla, nebo amatérské 
soubory a  ZUŠ právě v  Královéhradeckém 
a  Pardubickém kraji, které mají  dlouholetou 
tradici. Historicky první prokázaný český loutkář 
Jan Jiří Brát se totiž narodil ve Studnici u Náchoda 
a  jedno z  prvních doložených představení se 
hrálo už v  roce 1697 na  Kuksu, kde lázeňské 
hosty hraběte Šporka bavil kočovný loutkář J. Ch. 
Neumann. www.kr-kralovehradecky.cz

Miniatura Braunova Betléma v jeho původní podobě je ke shlédnutí díky studentům hořické sochařské školy ve 3D 
rozlišení i na internetu.  Foto: archiv Leoše Pryšingera

Rozšíření prostor Mateřského 
centra Žirafa
S  potěšením informujeme, že se 
naše mateřské centrum od 1. pro-
since 2012 rozšířilo o  nebytový 
prostor o výměře 51,50 m² ve stá-
vajícím sídle MC Žirafa na náměstí 
T. G. Masaryka (vchod vedle infor-
mačního centra). Nové prostory, 
které byly v  minulosti využívány 
pouze při pořádání bazarů dět-
ského oblečení, nesou nyní nový 
název Žirafčina dílna. Větší pro-
story nám umožní pořádat vzdě-
lávací i zábavné kurzy a semináře 
pro děti i  rodiče, pokračovat zde 
budou i zavedené bazary dětské-
ho oblečení. 
První akcí, která se zde uskutečnila, byla 
Mikulášská nadílka. Za  Mikulášem se přišlo 
podívat více než 30 dětí v  doprovodu rodičů, 
sourozenců i  prarodičů. Milou návštěvou byly 
při této předvánoční příležitosti i  děti z  Dětské 
ozdravovny Les Království.  Mikuláš přišel 
za  dětmi bez doprovodu čertů, a  tak jeho 
nadílka probíhala v  příjemné, klidné atmosféře, 
k  níž přispěl i  pan Filip Pýcha svým hudebně–
divadelním programem. Všem zúčastněným 
mnohokrát děkujeme!
Aktuální informace o akcích v MC Žirafa naleznete 
v příloze KdeCo. Jste srdečně zváni!

Hana Marklová, MC Žirafa 

se podařilo tamějšímu kronikáři o  Matyášovi 
Braunovi za  léta nashromáždit, tedy i  dovézt 
z České republiky.
Další cenu – Zlatý kolovrat (cena Rady 
Královéhradeckého kraje) – obdržel v  Hradci 
Králové z  rukou královéhradeckého hejtmana 
o měsíc později. Cena Zlatý kolovrat je určena 
tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, 
případně těm, kteří se o  jejich udržování 
a rozvoj zasloužili. 
Tato ocenění jsou nadějí v  lepší budoucnost 
Braunova Betléma. Doufejme, že nezůstane jen 
u  ocenění a  zástupci kraje a  státu budou více 
naslouchat zástupce betlemářů při nezbytné 
rekonstrukci Braunova Betléma a  obnově 
naučné stezky vedoucí Braunovým Betlémem, 
která vlivem novodobé křížové cesty postupně 
zarůstá. Velkou naději spatřuje Leoš Pryšinger 
i ve spolupráci s rakouskou obcí Sautens, kterou 
královédvorští betlemáři rádi přijali.

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka
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Na jaká telefonní čísla volat, když potřebujeme 
neodkladnou pomoc? Jak  se chovat bezpeč-
ně v silničním provozu? Na tyto a mnohé další 
otázky hledá odpovědi celoroční preventivní 
program „Policie pomáhá s  bezpečností prv-
ňáčků“ pro žáky 1. ročníků naší školy. Na  pro-
gramu se společně s naší ZŠ Strž Dvůr Králové 
nad Labem podílí Policie ČR.
V  úvodní lekci, která se uskutečnila v  pátek 
23. listopadu se děti z  1. A  a  1. B  ZŠ Strž 
poprvé setkaly s  nadpraporčíkem Bc.  Udo 
Ertnerem.  Ten je bude postupně seznamovat 
s  tím, jak se správně chovat a  předcházet 
rizikovému chování. První hodina proběhla 

CMYK STRÁNKA

Již tradičně se zapojili skauti 
k  šíření Betlémského světla. 
V  sobotu 22. prosince 2012  
ve  14 hod. ho  královedvorští 
skauti  převzali na  vlakovém 
nádraží. Beltémské světlo bylo 
k dispozici pro nejširší veřejnost 
nejprve ve 14:30 hod na náměstí 
TGM a  v  následujících dnech si ho mohli 
odnést ze všech tří královedvorských kostelů, 
katolického, husitského i evangelického.
V sobotu 15. prosince také  proběhla za hojné 
účasti ve skautských  klubovnách vánoční dílna. 
Děti si vyrobily drobné předměty, jako byly 
zdobené perníky, svíčka ze škořápky, papírový 
sněhulák, hvězdička jako ozdoba na stromeček, 
krmení pro ptáky apod. V  každé klubovní 
dílničce dostaly otázku do  tajenky a  za  její 
vyluštění a  účást na  vánoční dílně získaly 
lucerničku na Betlémské světlo.

Ing. Martin Stránský

Vánoční čas v MŠ Slunečná I.
Vánoční svátky máme opravdu rádi a  proto 
se na  ně náležitě připravujeme. Krášlíme třídy 
i  celou MŠ, vyrábíme drobné dárky pro své 
nejbližší.
Letos jsme se zúčastnili i  zdobení stromku 
na náměstí T. G. Masaryka a byli jsme pyšní, že se 
můžeme ve městě pochlubit svými výrobky.
Navštívila nás Barborka, Mikuláš s čerty i anděly 
a  přinesli nám plný pytel zdravých dobrůtek. 
Připravili jsme pro sebe i  rodiče krátké vánoční 
vystoupení s  nadílkou a  pohoštěním. Všem se 
nám krásné sváteční odpoledne líbilo a moc jsme 
si to užili.
Šťastný nový rok všem přejí děti a učitelky MŠ Slunečná I.

V  úterý 20. listopadu 2012 se žáci druhých tříd 
ZŠ Podharť vydali na výlet. Virtuální výlet do Ho-
landska přinesl mnoho krásných zážitků. Zemí 
tradičních tulipánů a dřeváků provázeli rodiče na-
šeho spolužáka Roba, kteří se přistěhovali z Ho-
landska do České republiky a žijí v Lázních pod 
Zvičinou. Stručnou, ale vyčerpávající besedu, 
chůzi v dřevácích a holandské soutěživé hry zavr-
šila příprava holandského menu. Žáci se sami po-
díleli na přípravě typicky holandského jídla, nau-
čili se prostírat a správně stolovat a přitom se i vý-
borně pobavili. Pyšnili se svými uvařenými dob-
rotami a všem jim velice chutnalo. Domů si od-
nesli nejen krásné zážitky, ale i holandské vlajky. 
Děkujeme Nancy Engelen  a Ericovi Chrisstoffels 
za zajímavé dopoledne a všichni přejeme, aby se 
jim Česká republika stala skutečným druhým do-
movem. Věříme, že toto setkání nebylo poslední. 
Budeme se těšit na další mezinárodní spolupráci 
a určitě bude opět na co vzpomínat. 

Mgr. M. Kubicová a Mgr. D. Šrámková, třídní učitelky

Výlet do holandska

O tom se přesvědčili žáci 1. B a 4. B ZŠ Schulzovy 
sady, když se v  úterý 4. prosince vydali 
na  Vysočinu, aby se ve  skanzenu seznámili 
s  vánočními obyčeji původních obyvatel. A  tak 
se z uspěchaného života ve městě přenesli o 100 
let zpět mezi roubené chaloupky a  nahlédli 
do  způsobu života minulých generací. Nejvíce 
je zaujal starý mlýn s  rybníčkem a  vodní pilou. 
V jednotlivých příbytcích se stali přímými svědky 
výroby tradičních vánočních ozdob z  drátků, 
z  korálků i  z  perníku. A  jak se na  staročeskou 
zimu sluší, přidalo se i  sněžení a  romantika 
byla dokonalá. Děti si kromě zážitků a  poučení 
odvážely i  drobné výrobky, buď jako dárečky 
pro své nejbližší, nebo jen jako vzpomínku 
na příjemně strávený den.

Mgr. Milena Nosková a Mgr. Iva Pelíšková, tř. učitelky

Na Veselém kopci bylo veselo

POLICIE POMÁhÁ S bEzPEČNOSTí PRVňÁČKŮ zE zŠ STRŽ

SKAuTSKÉ STŘEDISKO hLÁSí: Velké díky 
z dětského centra

Každoroční akcí gymnázia je „Odpoledne 
otevřených dveří“. V  tomto školním roce se  
uskuteční ve středu 16. ledna 2013 od 15 do 18 
hodin. Tato akce je určena zejména žákům 
7. a  9. tříd základních škol a  jejich rodičům, 
ale rádi přivítáme i  další zájemce o  prohlídku 
naší historické školní budovy, která slouží 
svému účelu již 117 let. Zájemce o  studium 
na  královédvorském gymnáziu v  šestiletém 
i  čtyřletém studijním oboru upozorňuji na  čas 
16:30, kdy budou v  naší krásné aule seznámeni 
s  organizací studia a  také s  podmínkami 
přijímacího řízení pro následující školní rok.

RNDr. Vladimír Hušek
zástupce ředitele

NzDM Střelka, prevence a školy
Již několik let připravují pracovníci NZDM Střelka 
z  farní charity ve  Dvoře Králové pro své klienty 
preventivní programy na  různá témata, aby jim 
pomohli vypořádat se s  nástrahami dnešního 
světa. Viděli však také potřebu proniknout na terén 
místních škol a zasáhnout tak širší cílovou skupinu. 
V loňském roce se jim to podařilo. 
První pilotní odzkoušení programu proběhlo 
na ZŠ v Bernarticích, která Střelku sama oslovila. 
V  měsíci listopadu pak proběhl ve  vybraných 
třídách 2. stupně ZŠ Schulzovy sady ve  Dvoře 
Králové preventivní program na téma šikana. 
Pracovníci Střelky žákům představili základní 
znaky šikany, poukázali na její vznik a různé formy 
projevu. Také prostřednictvím videa (výpovědí 
lidí, kteří šikanu zažili na vlastní kůži) a hry mohli 
žáci popřemýšlet nad závažností daného tématu, 
nad právy, jaké každý člověk má, nad důležitostí 
je chránit. Pracovníci se snažili vštípit žákům, že 
je potřeba se vždy zastat slabšího, nepřidávat se 
k většině, když dělá něco, co by mohlo ubližovat 
jednotlivcům či skupinám.

pracovníci Farní charity Dvůr Králové nad Labem

Děti z Dětského centra Dvůr Králové nad Labem 
děkují za zpříjemnění čekání na blížící se vánoce. 
ZŠ Podharť za Mikulášskou nadílku a čertům, že 
si je neodnesli; ZŠ Schulzovy sady za  zazpívání 
vánočních koled; paní Neumannové a  jejím 
pejskům Šedounovi a  Bobešovi za  předvedení 
„psích kusů“ a  pracovníkům zoo, kteří dětem 
umožnili pohladit si a nakrmit zvířátka.

děti a zaměstnanci  Dětského centra Dvůr Králové n/L.

gymnázium zve k návštěvě

TRADIČNí MIKuLÁŠSKÁ 
bESíDKA V zŠ STRŽ
 Dne 4. prosince  se sportovní hala Základní školy 
Strž naplnila dětmi a dospělými, kteří sem přišli již 
tradičně strávit příjemný zimní podvečer.
O úvod mikulášské besídky se postaralo taneční 
vystoupení dětí z  1. stupně. Malí andílci a  čerti  
vytvořili tu pravou předvánoční atmosféru. Na ně 
navázali svým zpěvem a  moderním tancem 
žáci 2. stupně. Celým programem návštěvníky 
úspěšně provázely deváťačky Aneta Blažková 
a  Nikola Strnadová. Děti se mohly pobavit 
v  mnoha soutěžích. Na  různých stanovištích  
vyráběly  drobnosti s vánoční tematikou.  Za své 
výkony a  dovednosti získávaly žetony, za  které 
„nakupovaly“  ve  vánočním obchůdku. Když se 
hala ponořila do  tmy, veselý hlahol nahradilo 
tajemné ticho.  To ukončil až příchod Mikuláše 
s andělským a čertovským doprovodem. Protože 
v  hale nebyla žádná zlobidla, čerti si do  pekla 
nikoho neodnesli.  Zato andělé měli plno práce 
s  odměňováním hodných dětí. Věříme, že si 
návštěvníci akce neodnášeli pouze odměny 
za  soutěžení, ale i  příjemnou předvánoční 
náladu.
Vedení školy děkuje všem rodičům a příznivcům  
za  podporu při pořádání mikulášské besídky 
a  přeje Vám i  Vašim dětem v  následujícím roce 
hodně zdraví a pohody. 

vedení a zaměstnanci ZŠ Strž

v  tvůrčí atmosféře. Les zvednutých malých 
rukou byl reakcí na  položené otázky. Všichni 
se předháněli, aby mohli důležité informace 
kreslit a  psát na  tabuli. S  velkým nadšením se 
setkala i  vystřihovánka, která shrnuje získané 
informace o  integrovaném záchranném 
systému. Vše, co se naučily, si děti ještě zopakují 
prostřednictvím pracovního listu. Ten pro ně 
připravili žáci 6. A a 6. B, kteří nad prvňáčky mají 
patronát. I oni se budou celý školní rok podílet 
na  tomto preventivním programu. Těšíme se 
na prosincové setkání zaměřené na bezpečnost 
silničního provozu.

Mgr. Vlasta Mertlíková

V sobotu 24. listopadu 2012 uspořádala ZŠ Schulzovy sady již tradiční dětský karneval, který se konal v zapůjčeném 
sále SŠIS. Děti se sešly v hojném počtu a v překrásných maskách. Foto:  Jana Paulusová Fišerová 
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TEAMgYMOVÁ DRuŽSTVA gYMNASTEK 
zAhÁJILA SVÉ SOuTEŽE 
V  podzimních měsících se rozběhly soutěže 
TeamGym. Královédvorské gymnastky měly 
napilno. 
Již v  sobotu 17. listopadu Sokol Dvůr Králové 
zastupovalo na  prvním závodě v  novém 
cvičebním roce v  Písku družstvo gymnastek 
do  11 let a  družstvo od  11 do  16 let.. Jednalo 
se o  prověrku před oblastním přeborem 
v TeamGymu. Družstvo mladších dívek skončilo 
na druhém místě a družstvo do 16 let vybojovalo 
prvenství. 
Na Oblastní přeboru TeamGym ve Dvoře Králové 
se sešlo 10 družstev, aby změřila síly ve čtyřech 
kategoriích. Závodu se zúčastnila hned čtyři 
královédvorská družstva. Další soutěžící přijeli 
z nedalekého Trutnova a z Kamenice u Prahy. 
Družstvo mini vybojovalo mezi pěti družstvy 
třetí místo. Žákyně v  kategorii Junior I. skončily 
bronzové. První místa si odnesla družstva Junior 
II. a Junior III. 
Hned následující den odcestovala družstva 
do  Prahy, kde soutěžila s  družstvy pražské 
oblasti. Zde se nejlépe dařilo děvčatům Junior I., 
která vybojovala mezi devíti družstvy bronzové 
medaile, za  sebou nechala i  své příbramské 
přemožitelky ze soutěže absolvované předchozí 
týden v Písku. 
Družstvo Junior II. skončilo mezi osmi družstvy 
na 4. místě, když jim na třetí místo chybělo 0,05 

bodu. Družstvo Junior III., které vzniklo teprve 
na  podzim z  děvčat, která se do  gymnastiky 
vracejí po  delší pauze, v  mnohých případech 
po létech oprašují své gymnastické dovednosti, si 
odbylo svoji závodní premiéru. Nakonec skončila 
děvčata v  Praze na  šestém místě se ztrátou 0,2 
bodu na třetí místo. 
V  neděli 9. prosince se konal v  Praze 
na Královských Vinohradech Přebor České obce 
sokolské pro oblast západ v  soutěži TeamGym. 
Do tohoto přeboru se kvalifikovala naše všechna 
tři družstva gymnastek, která přijela s ambicemi 
na  postup do  přeboru České obce sokolské. 
Postoupit však mohly v  kategoriích Junior I. 

a Junior II. pouze dva týmy a v kategorii Junior III. 
tři týmy.
Našim družstvům se dařilo a  již v  průběhu 
závodu bylo vidět, že bodová hodnocení 
jednotlivých disciplín slibují možnost postupu. 
Vybojovat postup se nakonec podařilo všem 
třem družstvům. Družstvo Junior I. vybojovalo 
stříbrné medaile, družstvo Junior II. dosáhlo 
také na  stříbro a  družstvo Junior III. dosáhlo 
na bronzové medaile.

Postup do přeboru ČOS považujeme za výborný 
úspěch pro královédvorské sokolky, protože 
závodnice přestoupily do starších kategorií a jsou 
mezi soupeřkami nejmladší. Družstvo Junior III. 
vzniklo teprve na přelomu léta a podzimu.
Blahopřejeme všem děvčatům ke  skvělému 
výsledku a  přejeme jim, aby se všem podobně 
dařilo i na přeboru ČOS. Zde se již bude bojovat 
o  postup na  mistrovství České republiky 
v TeamGymu.
Uznání patří samozřejmě také trenérkám, které 
svá družstva k výborným výsledkům dovedly.

P.avlína Špatenková
Sokol Dvůr Králové nad Labem

Farní charita ve Dvoře Králové 
nabízí novou službu pro rodiny 
s dětmi
Od ledna letošního roku mohou 
obyvatelé Dvora Králové nad La-
bem a okolí využívat novou služ-
bu farní charity. Stávající čtveřici 
sociálních služeb (občanskou 
poradnu, osobní asistenci, soci-
álně terapeutické dílny pro osoby s  mentálním 
postižením a  nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Střelka) doplní sociálně aktivizační služ-
ba pro rodiny s dětmi, která ponese název Klub 
Labyrint. 
Klub Labyrint nabízí podporu a pomoc rodinám 
s  dětmi, které jsou ohrožené nebo stižené 
sociálním vyloučením. Nabízená služba bude 
terénní (přímo v rodinách, v přirozeném prostředí 
uživatelů) a  ambulantní (v  budově fary budou 
probíhat programy pro maminky s předškolními 
dětmi, doučování, workshopy aj.). Působení 
pracovníků bude zaměřeno na  zmírnění 
dopadů nepříznivé sociální situace těchto rodin 
a  na  získávání potřebných kompetencí k  jejímu 
zvládnutí. 
Důraz bude kladen na  důvěru mezi pracovníky 
a  uživateli, jimž bude tato služba poskytována 
bezplatně. Kontakty a  otvírací hodiny najdete 
na www.dk.charita.cz/labyrint.

Kateřina Litošová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

První prosincový víkend už je tradičně svátkem 
všech karatistů v  kategoriích mládeže do  18 
let, koná se totiž mistrovství České republiky, 
tentokrát v Českých Budějovicích.
Sportovní hala Stromovka hostila v  sobotu 
kategorie žactva, v neděli pak kategorie dorostu 
a  juniorů, kde v  soutěži kumite (sportovní 
zápas) mělo královédvorské karate hned trojí 
zastoupení: Jana Dostála, Martinu Janečkovou 
a Simonu Šedivou.
Jan Dostál předvedl svůj letošní nejlepší výkon, 
který ale nestačil na bodované umístění. Simona 
Šedivá, po  drtivém vítězství nad nevýraznou 
soupeřkou v prvním kole, podlehla v dalším kole 
své již tradiční rivalce Jandové, která ji poslala 
do  repasáže o  3. místo. Tu Simona prohrála se 
závodnicí z Třince tím nejtěsnějším rozdílem 1:0 
a obsadila tak nepopulární bramborovou příčku.
Nejlépe se s  atmosférou velké soutěže 
vypořádala Martina Janečková, která se přes 
eliminační dopolední zápasy probojovala až 
do  podvečerního finálového bloku na  závěr 
celého republikového šampionátu, kde 
nastoupila proti domácí reprezentantce 
Račákové. I když předvedla velmi nadstandardní 
a bojový výkon, na celkové vítězství to nestačilo 
a  Martina tak skončila na  druhém místě a  stala 
se vicemistryní České republiky pro rok 2012 
v kumite juniorek.
Po šesti letech má tak královédvorské karate další 
mládežnickou medaili z  mistrovství republiky. 
Gratulujeme.

Petr Kocmánek

Martina Janečková vicemistryní 
ČR v karate

Družstvo Junior I. Sokola Dvůr Králové nad Labem při oblastním přeboru TeamGym ve Dvoře Králové nad Labem  
  Foto: archiv autora článku

Družstvo Junior III. Sokola Dvůr Králové nad Labem 
vzniklo teprve na podzim minulého roku
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Nově zrekonstruované náměstí TGM letos vánočně ožilo i prostřednictvím 19 malých vá-
nočních stromků, které ozdobily děti z místních mateřských a základních škol. Nápadité 
vánoční zdobení zaujalo každého kolemjdoucího. Foto: K. Sekyrková

Tyto děti z výtvarného kroužku Hankova domu jsou jedny z těch, které se svými výtvory 
podílely na stolním odpadovém kalendáři vydaném městem na rok 2013. Za to dostaly 
dárky a ceny, stejně jako ostatní malí autoři kreseb v kalendáři. Foto: V. Bartoška

Po šesti letech má královédvorské karate další mládežnickou medaili z mistrovství repub-
liky. Zasloužila se o ni Martina Janečková (první zleva). Více na str. 11.  
 Foto:  P. Kocmánek

Ve Staré radnici probíhá až do 3. února výstava „MERKUR - legendární stavebnice“. Vý-
stavu zahájil sám pan Mládek (vlevo), známý sběratel a badatel historie této stavebnice, 
spolu s ředitelem firmy Merkurtoys a ředitelkou muzea Mgr. A.Jiřičkovou.  Foto: K. S.

V měsíci prosinci předal kronikář Václav Bartoška kroniku za rok 2010 paní starostce 
Mgr. Editě Vaňkové. Kronika je k prohlédnutí mimojiné v knihovně, muzeu a samo-
zřejmě u paní starostky, nejlépe pod dohledem kronikáře.  Foto: K. Sekyrková

Dvorský řezbář a betlémář Leoš Pryšinger převzal v listopadu cenu Světové organizace 
betlemářů na Mezinárodní konferenci betlémářů v Innsbrucku. Více na str. 9.  
 Foto: archiv L. Pryšingera

Královedvorští skauti převzali 22. prosince na vlakovém nádraží Betlémské světlo, které 
následně rozdávali spoluobčanům na náměstí Foto:  M. Stránský

Čestné uznání osobně převzala ředitelka pečovatelské služby Bc.  Marcela Hauke 
společně se svým kolegou, vedoucím Domu Žofie PhDr. Petrem Prokopem 4. prosince 
2012 v Rytířském sále Senátu České republiky. Více na str. 2. 


